Práce v Irsku
Pracovat v jiné zemi neznamená jen najít si práci – některé věci je možná potřeba
udělat před začátkem zaměstnání.
FÁS - Před odjezdem - Popisuje kroky, které bys měl podniknout před cestou a po
příjezdu do Irska. Tohoto užitečného průvodce si můžeš stáhnout v angličtině,
němčině a ve všech jazycích nových členských států EU:
www.fas.ie/services_to_jobseekers/Know_Before_you_go/index.html
Práce v Irsku - vysvětluje tvoje práva umožňující ti pracovat jako občan EU
v Irsku: www.citizensinformation.ie/categories/moving-country/moving-toireland/working-in-ireland/working_in_ireland
Hledání práce
Díky nízké nezaměstnanosti nabízí Irsko mnoho pracovních příležitostí v různých
sektorech.
Všeobecné stránky:
EURES – Evropský portál pracovní mobility – Oficiální webová stránka Evropské
unie určená k vyhledávání práce v Evropě: www.europa.eu.int/eures/
FÁS – FAS je Národní školící a zaměstnanecký úřad pro Irsko. Na webu úřadu FAS
najdeš tisíce pracovních nabídek, které zde inzerují společnosti z celého Irska:
www.fas.ie/

Další všeobecné stránky nabízející práci:
www.employireland.com
www.eurecruitment.com
www.irishjobs.ie
www.jobs.ie
www.jobsinireland.ie
www.jobsearch.ie
www.maryb.ie
www.monster.ie
www.nixers.com
www.recruitireland.com

Webové stránky specifických sektorů zahrnují:
- Pohostinství:
www.failteireland.ie
www.hoteljobs.ie
www.hotelkeeper.ie
www.qualityplacements.ie

- Stavební práce:
www.constructionjobs.ie
www.fcb.ie

- IT:
www.eolas.ie
www.itpeople.ie

- Hlídání dětí:
www.minderfinders.ie
www.rollercoaster.ie/local_childcare/
www.childminding.ie

- Au Pair:
www.breslininternational.ie
www.aupairhere.com
www.executivenannies.com
www.joboptionsbureau.ie
www.aupairireland.com
www.nixers.com/healthcare_childcare_nursing_jobs.aspx

Pracovní práva
Ať pracuješ na poloviční nebo na plný úvazek, dočasně nebo trvale, máš podle
irské a evropské legislativy určitá práva.

Zaměstnanecká práva – pokrývá témata jako hodiny/přestávky/práce v neděli;
ochrana mládeže v zaměstnání:
www.citizensinformation.ie/categories/employment/starting-work-and-changingjob/young-people-at-work/protection_of_young_people_in_employment/; jak
prosadit svoje zaměstnanecká práva atd.:
www.citizensinformation.ie/categories/employment/employment-rights-andconditions
www.equality.ie - Informační sekce webu úřadu rovnoprávnosti poskytuje
informace o rovnosti v práci, mateřské dovolené, rodičovské dovolené, dovolené
force majeure (za nepředvídatelných okolností), adoptivní dovolené a otcovské
dovolené. Zde si můžeš stáhnout zákon o rovnoprávnosti v zaměstnání, který se
zabývá diskriminací na pracovišti, propuštěním, rovností mezd, obtěžováním a
sexuálním obtěžováním, pracovními podmínkami, podporou a přístup
k zaměstnání.
www.entemp.ie - Web ministerstva podnikání, obchodu a zaměstnanosti
poskytuje důležité informace pro pracovníky. Z DETE – Informačního oddělení
zaměstnaneckých práv: www.entemp.ie/employment/rights/ si můžeš stáhnout
informační brožuru o právech zaměstnance v čínštině, češtině, angličtině,
maďarštině, irštině, lotyštině, litevštině, polštině, portugalštině, rumunštině a
ruštině. Na této stránce také najdeš informace o minimální mzdě, ochraně zdraví
při práci a pracovních agenturách. Najdeš zde taky informace o minimální mzdě,
ochraně zdraví při práci a pracovní agentury.
www.entemp.ie/labour/workpermits/ - Zde najdeš informace o pracovním
povolení.
SIPTU – Odbory služeb, průmyslu, duševně pracujících a techniků (SIPTU)
zastupují více než 200 000 irských zaměstnanců z prakticky všech pracovních
odvětví v téměř všech sektorech irské ekonomiky. Z tohoto webu si můžeš
stáhnout informační brožuru o poměrech a podmínkách zaměstnanců v stavebním
průmyslu (v lotyštině, litevštině, polštině a ruštině):
www.siptu.ie/OtherLanguages/ConstructionIndustry/

